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De voordeur is het visitekaartje en de centrale blikvanger van 

uw woning. Het juiste samenspel tussen deur, vulling, brieven-

bus, glas en deurgreep zorgt voor een harmonieus geheel. 

Onze “Welkom Thuis Collectie” biedt u alle mogelijkheden om 

van uw voordeur een persoonlijk visitekaartje te maken. Aan-

trekkelijke designs, een breed palet aan kleuren en glassoorten, 

diverse vullingen en ruime keuze in deurbeslag. 

Onze kwalitatief hoogwaardige deuren worden in onze eigen 

fabriek op maat voor u gemaakt en voldoen aan de volgende 

certifi ceringen: 
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KS8 Rubin gesloten

PANEELDEUREN

T01 Canarina

S29 Terno

KS9 Rubin sierrooster

K72 Digitalis

K47 Maranta gesloten

K101 Sabrosa sierrooster

K39 Ibicella I

V060 Maranta sierrooster

K40 Ibicella II

K48 Maranta sierrooster
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Met Horst Renovatie deuren krijgt ieder pand de gewenste uitstraling. 
Deze schitterende deuren, vervaardigd uit het beste kunststof, hebben 
een zeer lange levensduur en zijn onderhoudsarm.

Horst Renovatie maakt hoogwaardige kunststof buitendeuren 
geschikt voor ieder bouw- of renovatieproject. Met de ongekende 
mogelijkheden in design, kleur en afwerking is het de finishing 
touch van uw pand.
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Profi Kozijnen BV, Ingenieur Schiffstraat 25, 7547 RE Enschede, 085-071 6330

WAAROM KIEZEN VOOR SCHÜCO?

• De technisch doordachte vormgeving van de kozijnen zorgt 

voor een goede ontwatering en afdichting tegen vocht en 

lucht.

• De kunststof profielen zijn intern verstevigd met een stalen 

frame. Dat resulteert in stabiele en vormvaste kozijnen.

• Schüco profielen zijn standaard opgebouwd uit vijf isoleren-

de luchtkamers. De LivIng profielen bestaan uit maar liefst 

zeven isolerende luchtkamers. Deze slimme constructies 

zorgen voor uitstekende iso-waarden.

•   Schüco heeft een nieuwe hoekverbinding geïntroduceerd: 

HVL (HoutVerbinding Look). Geen zichtbare diagonale las,-

maar een horizontale verbinding met de uitstraling van een 

authentieke houtverbinding. In combinatie met een hout-

nerffolie is dit schitterende kunststof product nauwelijks te 

onderscheiden van traditioneel hout.

• Voor deuren en ramen past Schüco de nieuwste technieken 

toe op gebied van veiligheidsbeslag (Variotec).


